ARCTIC RACE OF NORWAY 2015 2.ETAPPE BARDU
“ANIMATIONS”
Gratangen kommune
(www.gratangen.kommune.no)
Arctic Race of Norway kommer inn i Gratangen kommune etter å ha «klatret» opp fra
Bjerkvik. På toppen passerer rittet fylkesgrensen mellom Nordland og Troms som også er
«porten» inn til Gratangen kommune. Ca. 14 km av etappe 2 går gjennom kommunen.
Folkefest på ØSE

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

North 68° 37' 15"

Sone33 607835 7614395

Øst (long)

East. 17° 39' 05"

Beskrivelse:
På Øse i Gratangen kommune, rett etter passering av fylkesgrensen til Troms, blir det stor
folkefest i forbindelse med at andre etappe av årets ARN passerer kommunen.
Her markeres det som er spesielt for Gratangen, nemlig kyst- og samisk kultur og
krigshistorie.
Det vil bli flere artige innslag, men vi vil spesielt nevne at ordfører Ronny Grindstein vil spille
trekkspill akkompagnert av en eldre en- sylindret båtmotor.
Kjenner vi han rett blir det sikkert flere sjømannsviser og show.
Vi har også fått et "Ompa-band" fra Østerrike opp til oss for å skape den rette feststemningen
som ARN fortjener.

Kontaktperson

Cato Haakseth

tlf:

908 74 960
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Lavangen kommune.
(www.lavangen.kommune.no)
Arctic Race of Norway kommer inn i Lavangen kommune ved Bukkemyrvatnet på
Gratangsfjellet etter å ha passert Gratangsbotn. Ca. 25 km av etappe 2 går gjennom
kommunen.
Spanstinden 1.457 m.o.h

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

68° 41' 59"

Sone33 616241 7623603

Øst (long)

17° 52' 06"

«Brudesløret» i

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

68° 42' 52"

Sone33 615283 7625196

Øst (long)

17° 50' 47"

Henrikkafossen

Beskrivelse:
Fjellvandrerlaget planlegger tur, enten til Spanstind eller Brudesløret/Henrikkafossen der de
skal markere seg med store flagg og bannere. Turen er væravhengig.
Nettside til laget: http://fjellvandrerlaget.no/
Kontaktperson

Arnlijot Teigland

tlf: 915 90416

Mellagården, Spansdalen

Grader, minutter og sekunder

Nord (lat)

Mellagården Spansdalen

Øst (long)

Rett ved FV84 - Spansdalen

UTM Sone 33

Beskrivelse:
Bygdefolket i Spansdalen har planer om flere aktiviteter der samisk språk og kultur er tema.
14. august setter Inger Tjikkom med flere opp en «animation» på gården hjemme i
Spansdalen. Gården ligger rett ved FV84. Her er det tenkt å vise frem innslag fra den
samiske befolkningen i Lavangen. I den forbindelse etableres «Styrkeboden» utendørs i
hagen. I Styrkeboden brygges drikk som gir "superkrefter". Det er viden kjent at samene har
spesielle evner i mange henseender. Styrkedrikk er en av dem.
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Huset til Inger ligger tett inntil vegen, og dermed tett inntil løypa der syklistene suser forbi. Er
de smarte, bevilger de seg en stopp i innkjøringen til Inger. Styrkedrikken som gis, vil gi
utøverne tilstrekkelig med superkrefter til å delta i et hvilket som helst sykkelløp.
Gårdsplassen skal prydes med samisk flagg, lavvo og Styrkeboden. Planlegginga er godt i
gang, og om du har lyst å stikke innom så er du hjertelig velkommen.
Kontaktperson

Inger Tjikkom

Tlf:

476 73 013

Spurtpunkt ved Soløy

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

Spurtpunkt ved Soløy

Spurtpunkt ved Soløy

Øst (long)

Spurtpunkt ved Soløy

Beskrivelse:
Forskjellige sykkel-aktiviteter på Soløy ved spurtpunktet v/Astafjord sykkelklubb.
Kontaktperson

Lars Petter Nilsen

Tlf: 412 46687

Fjellkysten Gjestehus

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

68° 47' 00"

Sone33 612872 7632778

Øst (long)

17° 47' 44"

Beskrivelse:
1. I dette området planlegger vi et verdensrekordforsøk med en «5-dem». Dette er en
sykkel for 5 personer med 6 hjul og den er ekstremt vanskelig å sykle på. Før, under
og etter rittet vil sykkelen være oppmontert ved Fjellkysten. Her vil vi sykle i «løse
lufta». Sykkelen vil være bemannet av en bonde, en fisker, en same og til sist
lensmann og prest. Alle i kostymer som tydelig markerer deres profesjon og
representerer samfunnet vårt.
Teamet ligger i hardtrening for å klare utfordringen.
2. «Isogaisa» - installasjonen ved Fjellkysten, en såkalt oktogon knyttet sammen av 4
gigantiske lavvoer, vil være et «skue» både fra bakken og fra lufta. Årlig arrangeres
«Isogaisa»festivalen ved Fjellkysten i Lavangen, en internasjonal sjamanfestival med
gjester fra hele verden. Festivalen representerer vår samiske del av befolkningen.
Nettside til Isogaisafestivalen: http://www.isogaisa.org/isogaisa-2015.php
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3. «Arctic Ice Festival» ved Fjellkysten. Hver vinter arrangeres Arctic Ice Festival i
regionen. Vinterstid er hele Troms fylke full av fantastiske isfosser både ute ved
kysten og inne i fjellene. Regionen regnes som en av de beste isklatredestinasjonene i verden. Henrikkafossen er blant de mest kjente, med sitt fall på 340
meter (eller slik isklatrerne ville sagt det, 6 taulengder). Vi forsøker å få til en isillustrasjon som viser isklatrere i aksjon ved Fjellkysten.
Nettside Fjellkysten: http://www.fjellkysten.no/
Nettside Isklatrerfestivalen: http://www.fjellkysten.no/kultur/arctic-ice-festival-2015/
Kontaktperson

Thor Lyngmo

Tlf: 476 41864/ 978 31085

Klatrepunkt Lavangseidet

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

Klatrepunkt Lavangseidet

Klatrepunkt Lavangseidet

Øst (long)

Klatrepunkt Lavangseidet

Beskrivelse:
Aktiviteter ved klatrepunktet på Eidet mellom Lavangen og Salangen
Kontaktperson:

Inntil videre Thor Lyngmo

Tlf: 476 41864/ 978 31085
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Salangen kommune
(www.salangen.kommune.no)
Arctic Race of Norway kommer inn i Salangen kommune på Lavangseidet mellom Salangen
og Lavangen etter å ha passert Fjellkysten (hotell). Ca. 25 km av etappe 2 går gjennom
kommunen.
Sagelvas Grotter

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

North 68° 50' 29"

Sone33 614643 7639346

Øst (long)

East. 17° 50' 49”

Beskrivelse:
Gjennom titusener av år har Sagelva dannet flere grotter på sin vei mot havet. Allerede i
1957 ble det gjort forskning i grottene av franskmenn og ungarere, og det er beskrevet hele
26 ulike grotter med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Det dreier seg om
grottesystemer med lengder fra 5 og opp til 400 meter. Geologer i SINTEF (Trondheim) og
ved universitetet i Tromsø antar at grottene har overlevd i hvert fall en, kanskje to, istider.
«Søppelholla» der det i gamle dager ble slengt grovavfall, er lett tilgjengelig fra riksveien, og
er man heldig kan man se fisk som står i elva nede i grotten. «Tvilling-grotta» som er to
parallelle grotter hvor vannet renner gjennom den nederste, er også en fin grotteopplevelse.
«Bottom Sink» som fikk sitt navn av engelskmenn i 1971, er den største av grottene med
svært mange forgreininger og store variasjonsmuligheter. Hvor langt man kommer inn i
grottesystemet vil til enhver tid være avhengig av vannstanden og hvor store utfordringer
deltakerne selv ønsker. Grottene er vernet. Derfor er det meget viktig at man beveger seg
med varsomhet i grottene, og det er ikke tillat å ta med seg noe ut av grottene. En fottur på
barmark mellom de tre grottene er en opplevelse i seg selv der elva renner på flere steder
ned i bakken og kommer opp igjen på en annen plass. En spektakulær canyon inviterer til
diverse akrobatiske opplevelser som f.eks. Zip Line over juvet. Både naturen og grottene er
fantastisk flotte, og turen er absolutt anbefalt å få med seg!
På GPS-posisjonen vil det også være en lokal frisør (Klippe-Kari). Klippe-Kari vil tilby Dag
Otto Lauritzen eller noen i crewet en rask hårklipp med klippeutstyr drevet på strøm fra lokalt
aggregat på en tilhenger.
Kontaktperson:

Nils Arne Sjøseth

tlf:

913 70 822
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Zip Line Sagelvas grotter

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

North 68° 50' 44"-

Sone33 614278 7639785

Øst (long)

East. 17° 50' 18"

Beskrivelse:
Zip-Line over juvet i Sagelvas grotter på Laberg. Zip-Lineren er i drift i perioden rittet går forbi
posisjonen.
Kontaktperson

Jan Vimme

tlf:

989 99378

Lamo ungdomssenter

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

North 68° 51' 49"-

Sone33 613738 7641784

Øst (long)

East. 17° 49' 38"

Beskrivelse:
Lamo ungdomssenter er en institusjon som er en del av BUF-etat, og som ivaretar ungdom
med en utfordrende hverdag. Under Arctic Race vil BUF-etat og Lamo ungdomssenter
profilere fosterhjemsrekruttering ved å være synlige nedenfor Lamo (BUF-etat og Arctic Race
har inngått en skriftlig samarbeidsavtale).
Institusjonen har 7 plasser for ungdommer fra 13 - 18 år. Tilbud gis med hjemmel i Lov om
barneverntjenester, og oppholdets varighet er i gjennomsnitt 9. måneder. Senteret er
lokalisert til Laberg i Salangen kommune. Metodikk har basis i atferds-psykologisk tenkning,
sosial læringsteori og kognitiv atferdsteori. Lamo ungdomssenter vil denne dagen etablere
seg ved veien for å markere at de er tilstede og vil heie på syklistene. De vil også stille opp
med overraskelser under sin markering. Lakkerte barnesykler som kunstverk vil bli presentert
som en del av markeringen av og med ungdommer og ansatte ved senteret.
Nettside Lamo: http://www.bufdir.no/Barnevernsinstitusjoner/Lamoungdomssenter/
Kontaktperson

Bente Pedersen

tlf:

466 15639
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Salangsvassdraget

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

North 68° 51' 56"-

Sone33 615246 7642059

Øst (long)

East. 17° 51' 54"

Beskrivelse:
Salangsvassdraget som har sitt utspring ved svenskegrensen ved Nævertindens isbreer i
Bardu kommune på 1420 m.o.h, strekker seg gjennom tre kommuner og to fylker, og er rundt
75 km langt før det renner ut ved idylliske Elvelund Camping i Sagfjorden i Salangen
kommune. Vassdraget er et lakseførende vassdrag, og det er anlagt laksetrapp ved
Kistefossen, som gjør at laksen går helt opp mot Polar Park ca 30 km fra sjøen. Elva renner
også rett gjennom Polar Park i Salangsdalen. Den nedre del av vassdraget er klassifisert
som et av Norges beste sjøørret- og sjørøyevassdrag. Hver sommer tiltrekker elva seg
mange fiskere som satser på en god fangst av sjøørret og sjørøye i Salangsvassdraget. Det
er store muligheter for fangst i vassdraget, og kort kjøpes på Elvelund Camping ved utløpet
av vassdraget.
Kontaktperson

Tor Arne Cruikshank

tlf:

907 73 987

Mini Tour sykkelløp 0-12 år

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

North 68° 52' 03"

Sone33 615008 7642276

Øst (long)

East.17° 51' 34"

Beskrivelse:
På Idrettsheia, et av Nord-Norges flotteste idrettsanlegg, arrangerer Salangen IF Fotball et
Mini-Tour sykkelløp for barn fra 0- 12 år denne dagen. Løpet starter klokken 1400 på fotballanlegget som inneholder kunstgressbane, fotballhall og flere mindre aktivitetsanlegg. Det har
vært spilt landskamp på anlegget i 2009, der Norge - Sverige spilte kamp i Jenter 15 år.
Dette arrangementet skal være ferdig avviklet innen ARN-rittet ankommer Sjøvegan. I
området rundt storskjermen og sykehjemmet vil det være muligheter til å kjøpe enkel mat og
drikke denne dagen, organisert og arrangert på dugnad av Salangen IF Fotball.
Nettside SIF: http://www.siffotb.no/
Kontaktperson

Ivar B. Prestbakmo

tlf:

901 02 556
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Millionfisken i Salangen

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

Nord (lat)

North 68° 52' 22"-

Sone33 614707 7642831

Øst (long)

East. 17° 51' 09"

Beskrivelse:
Millionfisken er Norges råeste og mest spektakulære fiskekonkurranse som arrangeres i
Salangen første helg i juli mnd., hvert eneste år. I fiskekonkurransen er det en total
premiepott på langt over 1 million kroner. Storpremien utbetales til den fisker som får en
sjøørret med forutbestemt vekt, og en bil er satt opp som premie for største fisk, sammen
med mange andre fine premier. I tillegg til selve fiskekonkurransen legges det til rette for et
rikt kulturelt tilbud der fastboende, besøkende og barn og ungdom kan oppleve lokale,
nasjonale og internasjonale artister, utstillere, salgsboder, folkeliv, musikk, underholdning og
bevertning i et maritimt miljø. Millionfisken er et felles dugnadsløft fra Salangen kommunes
befolkning, næringsliv og lag/foreninger. SIF Fotball stiller med utallige frivillige og står som
organisator for de frivillige som jobber på festivalen. Lokale lag og foreninger er
samarbeidspartnere og får god uttelling for jobben. Tilbakeføring av penger fra Millionfisken
til lag og foreninger har stor betydning for drift bla. av de flotte idrettsanleggene på
Idrettsheia. Idrettsanleggene og den tredje sektor har stor betydning innen barne- og
ungdomsaktiviteter. Millionfisken ble første gang arrangert i 2007 med i underkant av 800
deltakere i fiskekonkurransen. I 2014 hadde vi nesten 2300 deltakere i selve konkurransen i
tillegg til tusenvis av andre besøkende/publikum! Det er lagt til rette for bobiler,
campingvogner og teltcamp. I tillegg legges det ut stor flytebrygge i sentrum for å kunne ta
imot de mange båtene som kommer fra by og bygd. Det etableres også familiecamp i et rolig
område for de som ønsker det. Millionfisken i Salangen handler om fiske, folk og fest, og har
blitt lagt merke til langt ut over Norges land. Den er verdt et besøk.

Kontaktperson

Ronald Martinsen

tlf:

95069595
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Stor TV skjerm ved
Salangen Kirke
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

North 68° 52' 19"-

Sone33 614844 7642757

Øst (long)

East. 17° 51' 21

Beskrivelse:
Arrangøren av lokale markeringer i Salangen kommune har satt opp en storskjerm ved
Salangen kirke, der publikum kan følge sykkelrittet gjennom sendingene fra TV 2 fra Arctic
Race of Norway denne dagen. Arrangøren ønsker at folk skal samle seg langs traseen, så
derfor har vi denne dagen hatt fokus på storskjerm nært traseen, og ikke nede i sentrum av
Sjøvegan. I nærområdet vil det bli arrangert en konsert der lokale musikere medvirker. Her er
Salangen sang og musikkråd ansvarlig for underholdningen frem til syklistene ankommer
bygda utpå ettermiddagen. Konserten blir arrangert i Sansehagen til sykehjemmet, og her vil
de eldre få et kulturelt tilbud i sin egen hage. Det legges opp til mye folk og stor stemning
rundt sykehjemmet, kirken og Idrettsheia i tiden før syklistene ankommer.
Kontaktperson

Kurt-Jan Kvernmo

tlf:

900 52222

Fyrverkeri ved
sykehjemmet
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

North 68° 52' 18"-

Sone 33 614807 7642710

Øst (long)

East. 17° 51' 17"

Beskrivelse:
Det legges opp til en spektakulær dag med fyrverkeri ved krysset nedenfor sykehjemmet i
Salangen når syklistene ankommer. Planen er å avfyre salutter for første løper eller løpere
som er i brudd, og et større dagsfyrverkeri når hovedfeltet ankommer krysset. Dette kan bli
spektakulært og meget virkningsfullt på TV.
Maxi Pyroteam er en gjeng fra Sjøvegan som har gjort fyrverkeri-jobber rundt om i landet
med alt fra åpningen av Operaen i Oslo til NM på ski på Bardufoss. Svovel-Petra (Tone
Steinsund), den første kvinnelige pyrotekniker i Norge, er leder av gjengen, og disse har
også stått for en stor offentlig rakettoppskyting hver nyttårsaften i Salangen siden tidlig på
1980-tallet. Til disse nyttårsarrangementene kommer det folk fra nabokommunene for å
oppleve 15 min med fyrverkeri tidlig nyttårsaften hvert år. Maxi Pyroteam tilbyr profesjonelle
festfyrverkerier til spesielle anledninger, som jubileum, bursdager, overraskelser osv. De har
sertifiserte profesjonelle pyroteknikere, klasse 4,som er det største innenfor fyrverkeri, og alle
nødvendige sikkerhetskurs som skal til.
Nettside Maxi Pyroteam: http://www.maxipyroteam.com/
Kontaktperson

Jens Viktor Steinsund

tlf:

958 19 714
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Første flygning i nord
8.9.1915
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

North 68° 51' 23"

Sone33 620424 7641297

Øst (long)

East. 17° 59' 33"

Beskrivelse:
I år er det hundre år siden løytnant Tryggve Gran gjennomførte sin historiske flyging fra et
jorde på gården Fagertun i Salangen kommune. Flyet ble fraktet med båt til Sjøvegan, lastet
over i en kjerre, og tatt med hesteskyss til gården Fagertun i Øvre Salangen Her ble flyet
montert i en løe, som lå nede på jordet.
Med sitt Blériot monoplan «Nordsjøen» gjennomførte Tryggve Gran dermed den første
flyging nord for polarsirkelen. Løytnant Sverre Selmer var med som observatør på denne
jomfruturen. Flyturen gikk over Sjøvegan, Lavangseidet til Lavangen og sørover til
Gratangsbotn. Herfra fløy Gran over Øse mot fylkesgrensen mot Nordland, før han dreide
østover over Læigas-vannet, ned Gressdalen, mot Fossbakken og over til Salangsdalen som
han fulgte tilbake til Elvenes i Øvre Salangen. Flygingen ble iverksatt i forbindelse med en
stor militærøvelse med base på Setermoen, og oppgavene til Gran og Selmer var å
rekognosere og fotografere fra fly. En kilometer unna jordet på Fagertun fant Tryggve Gran
et egnet sted for å anlegge en permanent flyplass. I 1919 var Elvenes flyplass klar til bruk. I
dag benyttes flyplassen til luftsportsaktiviteter med småfly, modellfly, fallskjermhopping og
seilflyaktiviteter. Det er planer om å anlegge drag-race bane på anlegget.
Nettside Arena Elvenes: http://www.arenaelvenes.no/hoved.htm
Kontaktperson

Ivar B. Prestbakmo

tlf:

901 02556

Salangsverket – «et
industrielt eventyr»
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 33

North 68° 52' 22"-

Sone33 614707 7642831

Øst (long)

East. 17° 51' 09"

Beskrivelse:
På en odde innerst i Salangen, kneisende mot himmelen, står de enorme kroppene av det
gamle Salangsverket. Stolte, vakre og høyreiste, trassige og nærmest urokkelige står de der
side om side med dagens industri, raske biler og ny teknologi. Vi beskriver Salangsverket
som ble bygget opp av tyske interesser for å utvinne jernmalm fra gruvene oppe ved
Storhaugen, 7 km fra kaianlegget. Etableringen hadde sin bakgrunn i funn av store mengder
jernmalm i fjellene øst for Salangsverket. Malmfunnet skapte stor optimisme og utskipingen
av jernbriketter tok til i 1910 etter bare tre års anleggsvirksomhet. I perioden 1907 til 1910 ble
det bygget et moderne kaianlegg med to store heisekraner, kraftstasjon, knuseverk,
mølleanlegg, separasjons- og brikettverk, mekanisk verksted, 7 km lang taubane, kull-lager
og boliger til arbeidere og funksjonærer. Et svensk firma fikk jobben med å bygge skorstein til
kullkraftverket som ble 86 meter høyt, og som kanskje var den høyeste bygningen i Europa
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på denne tiden. Oppbyggingen av Salangsverket skal ha kostet rundt 13 millioner kroner og
sysselsatte 800 ansatte i 1910, datidens Mongstad-utbygging.
PÅ Salangsverket ble det også utprøving av nye revolusjonerende byggeteknikker. Her
finner vi de aller første armerte betongkonstruksjoner i Norge. Kullmagasinet, en buekonstruksjon, er en ren demonstrasjon av hva ingeniørene og arkitektene hadde regnet ut at
det var mulig å bygge i dette medgjørlige materialet.
På slutten av 1912 var det definitivt slutt på utskipingen av jernmalm fra Salangsverket. Det
sies at opprustningsindustrien i Europa holdt liv i Salangsverket, da malmen ble skipet både
til Tyskland og til de Britiske øyer. De klimatiske forholdene, i tillegg til at kvaliteten på
malmen ikke var 100 %, var den offisielle årsaken til at gruvedriften ble nedlagt bare etter to
års drift. Det sies også at utbruddet av 1. verdenskrig gjorde at tyskerne fikk det travelt med å
reise hjem, da Norge i denne krigen var nøytral.
Kontaktperson

Ragnhild Fjeldstad

tlf:

414 10602
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Bardu kommune.
(www.bardu.kommune.no)
Polar Park
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder
68° 41' 29"

Øst (long)

18° 06' 34"

UTM Sone 34
Sone34 382815 7622719

Beskrivelse:
“Verdens nordligste dyrepark” med de fleste arktiske dyr, slik som bjørn, ulv, gaupe, jerv, elg,
moskus, rein og hjort. En unik park der noen av dyrene er sosialiserte, slik at parkens
besøkende kan komme inn til f. eks ulv og oppleve «ulvekyss». Bygger for tiden et
«Ulvehus» som skal gjøre det mulig for besøkende å overnatte inne i innhegningen hos
ulveflokken.
Parken har årlig ca. 20.-25.000 besøkende og er kjent fra TV-serien «Salt og Pepper»
(sosialiserte bjørner) og TVNorges produksjon av 71 grader Nord. Parken regnes som en av
de større turistattraksjonene i Hålogaland-, Senja- og Indre-Troms - regionen og spiller en
viktig «rolle» i utviklingen av reiselivet i Narvikregionen.
Nettside www.polarpark.no
Kontaktperson

Heinz Strathmann

tlf:

954 45566

Bardu Bygdetun
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder
68° 48' 34"

Øst (long)

18° 11' 05"

UTM Sone 34
Sone34 386462 763571

Beskrivelse:
1 kilometer langs E6 sør for Brannvollkrysset (FV851/E6) finner du Bardu Bygdetun, et
regionalt museum med gamle bygninger fra innvandringen til Bardu kommune (1860-tallet).
Nettside: http://mtmu.no/?page_id=216
Kontaktperson

Midt-Troms Museum tlf:

478 34 500
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Bru over E6, 300 m nord
for Brannvollkrysset
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 34

68° 49' 24"

Sone34 386968 7637235

Øst (long)

18° 11' 44"

Beskrivelse:
14. august arrangerer UL Daggry cafe på ungdomshuset Vonheim i Salangsdalen (9 km sør
for Setermoen). Fra kl 15.00 – 18.00 skal vi servere middag (lapskaus/pølse med brød/pizza)
og kaffe og kaker. Sykkelrittet vises fra storskjerm inne. Vi tar imot rytterne når de passerer
brua i Kobbryggbakken. Vi anbefaler at alle er på plass til kl 16.00 pga stenging av veier. Vi
oppfordrer også alle til å låne bort gamle sykler som vi kan dekorere brua på E6 med. Fra
tirsdag 4.8 starter vi med å rydde området og gjøre klart til den store festen. Dette blir en
festdag for Bardu og Salangsdalen. Hjertelig velkommen.
Kontaktperson

Tore Håkstad

tlf:

482 48 046

Kløvrein, hundespann og
plakater (busslomme på
E6)
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 34

68° 49' 54"

Sone34 388753 7638096

Øst (long)

18° 14' 19"

Beskrivelse:
Bardu Huskylodge heier på syklistene med kløvrein og ca. 10 av huskyene langs veien.
Andre sykkelglade supportere i området er velkommen til å bli kjent med dyrene våre!
Nettside: http://huskylodge.no/no/
Kontaktperson

Jan Klaudiussen
Aane Klaudiussen

tlf: 994 02 728
tlf: 413 54 534
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Polar Park (sammen med
Bardu Huskylodge,
busslomme på E6. 2,5 km
nord for kryss E6/RV851)
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 34

68° 49' 54"

Sone34 388753 7638096

Øst (long)

18° 14' 19"

Beskrivelse:
Polar Park er verdens nordligste dyrepark. Tema er de nordiske rovdyr og hjortedyr. Polar
Park er bl. annet hjem til «Salt og Pepper». 2 bjørner, den ene lys, «Salt» og hennes bror,»
Pepper», mørk. Salt og Pepper er barnas favoritter i parken og godt kjent fra en NRK TV
serie. Salt og Pepper- figurene hilser og danser. Musikk fra PA anlegg. Polar Park er også
kjent for sine sosialiserte ulver. Som en av veldig få steder i verden, kan gjester oppleve
ulvene i nærkontakt i innhegningen (WolfVisit).
Polar Park-medarbeidere uler som ulver når rytterne passerer.
Nettside: www.polarpark.no
Kontaktperson

Heinz Strathmann

Tlf: 954 45 566

Musikk fra flåte på
Setervatnet.
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 34

68° 51' 31"

Sone34 391433 7640984

Øst (long)

18° 18' 07"

Beskrivelse:
Bardu Musikkforening «trommer» sammen sine musikere og gir gratis oppvisning på
Setervatnet et par kilometer før sentrum av Setermoen. Her stiller ca. 25 musikere på en 30
m2 stor flåte.
Kontaktperson

Rune Kværnan

Tel 970 49669
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Hilser ARN velkommen til
Bardu og Setermoen fra
toppen av Ala, Nord for
Setermoen.
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 34

68° 54' 31"

Sone34 392801 7646489

Øst (long)

18° 19' 48"

Beskrivelse:
Det jobbes med å få på plass en delegasjon med innbyggere og næringsliv fra Bardu som vil
stå på toppen av Ala, 1.237 m.o.h i forbindelse med innkomsten på Setermoen. Tiltaket er
væravhengig.
Det skal viftes med flagg fra dette kjente «landemerket» i Bardu som ligger rett nord for
Setermoen. Dersom tiltaket lykkes, så vil en forsøke å få opp en lavu på toppen som
serverer kaffe, vafler, saft til de som tar turen til toppen denne dagen.
Det jobbes også med å få til sykling på toppen (5 terrengsyklister), ned langs en av ryggene
fra toppen av fjellet.
Arrangør av tiltaket er Dialogen i Bardu. Dialgen er et uformelt nettverk for næringsutvikling i
Bardu bestående av næringsforeningene Bardu Utvikling SA (industri, handel og service),
Visit Bardu SA (Reiseliv), Bardu Kommune avdeling næring og Forsvaret.
Nettside: www.dialogenbardu.no
Kontaktperson

Peder Eide Mogaard,

Tlf: 975 98 124

Utstilling på taket av ESSO
- Setermoen
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 34

68° 51' 38"

Sone34 393321 7641113

Øst (long)

18° 20' 55"

Beskrivelse:
«Istindland» er en bedriftssammenslutning av flere reiselivsbedrifter som har gått sammen
for å tilby «sømnløse» reiselivsopplevelser for turister i Bardu, Lavangen og Målselv. De
planlegger en aktivitet på taket av ESSO på Setermoen.
Nettside: https://www.facebook.com/pages/Istindland/1512698882292099
Kontaktperson

Heinz Strathmann

Tel 954 45566
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UL Freidig med
«sykkelverksted à la
Reodor Felgen» i
byrommet
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 34

68° 51' 45"

Sone34 393271 7641304

Øst (long)

18° 20' 49"

Beskrivelse:
UL Freidig «varmer opp» til ARN med sykkelverksted à la Reodor Felgen. Hovedattraksjonen
er sykkelreparatør Reodor Felgen i en lokal skikkelse med mange slags sykkeloppfinnelser.
Reparasjon av gamle og nye sykler, «væske» og «dopingkontroll».
«Grϋnderjentan» vil også på samme punkt vise frem Bardu fra gamle dager med klær og
salg av tjære på små glass. På punktet bygges en autentisk kopi av tjæremile i miniatyr.
Tjæremile var brukt i gammel tid for å produsere og utvinne tjære (vedlikehold av bygg, båter
o.l.). UL Freidig ivaretar denne gamle tradisjonen gjennom å bygge tjæremile som brennes
hvert andre år. Ved å gjøre dette beholdes kunnskap om gammelt håndverk. Å brenne
tjæremile er en stor oppgave som krever mye dugnad. All tjæren selges da etterspørselen
etter dette naturproduktet er stor fra ulike museum, universiteter etc.
Kontaktperson:

Evy Fredly

Tel 907 45921

«Tango i Byrommet»
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder
68° 51' 45"

Øst (long)

18° 20' 49"

UTM Sone 34

Sone34 393271 7641304

Beskrivelse:
Første tango i Byrommet på Setermoen? Bardu Trimdans skal ha en liten stand sammen
med Hanne Storhaug utenfor hennes butikk i Byrommet. Gode tilbud i butikken ”Barn og
Garn”. Bilder fra pensjonistturer vil bli lagt ut til gjennomsyn i butikken. Det skal også
produseres kopper for salg, disse vil være utstilt.
Kontaktperson:

Kjell Hovde

Tlf.: 907 91 989
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«Arctic Camp»,
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder
68° 51' 19"

Øst (long)

18° 21' 20"

UTM Sone 34
Sone34 393575 7640504

Beskrivelse:
400 meter før målstreken har Norsk Bobil- og Caravanklubb, avdeling Bardu «benket seg».
Gjengen tilbyr egen camping- og bobilcamp for alle caravanfrelste nordmenn under 2. etappe
av Arctic Race. Her finnes plass til 180 enheter med matservering + +.
De som bor her har virkelig «kongeutsikt» til innspurten.
Nettside: http://www.nocc.no/lokal/bardu/Sider/Arctic-Camp--i-Bardu-under-Arctic-Race2015.aspx
Kontaktperson

Stig Martinsen
Svein Arne Jensen

Tlf: 971 22 834
Tlf: 954 12 421

«Psykkelbod»
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder
68° 51' 36"

Øst (long)

18° 20' 58"

UTM Sone 34
Sone34 393342 7641058

Beskrivelse:
Viken Senter for Psykiatri og Sjelesorg er en stiftelse med ca. 60 ansatte som holder til i
Bardu kommune. De er kommunens 3. største arbeidsgiver og en viktig aktør i lokalsamfunnet.
Viken er plassert inne i Race Village i sentrum av Setermoen. Her skal de etablere en type
bod kalt «psykkelbod» hvor de
1. Gir gode faglig bidrag til psykkelig helse.
2. Har faglig sterke psykkelterapeuter.
3. Serverer psykkelogisk mat.
Viken Senter kan ikke love at alle får psykkeldeliske opplevelser, men kan forsikre publikum
om at alt de serverer vil være basert på prinsippet om en sunn sjel i et sunt legeme.
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Skisse av «psykkelboden» til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Nettside: http://www.vikensenter.no/
Kontaktperson
Jon Henrik Wien

Tel 900 94910

Nord - Norsk
Villmarksmesse
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder

UTM Sone 34

68° 52' 24"

Sone34 393905 7642512

Øst (long)

18° 21' 42"

Beskrivelse:
Hvert år 2. helgen i juni arrangeres Nord-Norges største villmarksmesse i Bardu.
Villmarksmessa i Bardu er en typisk fagmesse der utstillere tilbyr produkter knyttet til jakt,
fiske og friluftsliv. Messa tilbyr også kurs & foredrag. Messa holder meget høy kvalitet og
trekker årlig ca. 110-115 utstillere og nærmere 10.-12.000 besøkende til Bardu. Til neste år
arrangeres messa for 30. året på rad. Det som er mest fantastisk er at messa drives på
dugnad av Bardu Jeger- og Fiskeforening, Salangsdalen Jeger- og fiskeforening og Bardu
Lions Club.
Nettside: http://www.villmarksmessa-bardu.no/
Kontaktperson, Hans Hammer

Tlf: 900 46 789
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Bardumartna`n
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder
68° 51' 39"

Øst (long)

18° 20' 54"

UTM Sone 34
Sone34 393905 7642512

Beskrivelse:
Hvert år, siste helga i august arrangeres martn’a i sentrum av Setermoen. En tradisjonsrik
aktivitet som årlig samler noen tusen mennesker i sentrum. Her er utstillere, salgsboder og
underholdning hele helga.
Nettside: http://www.bardumartnan.no/
Kontaktperson:

Stig Ole Sletten

Tlf: 951 91 540

Sentrum av Setermoen
Nord (lat)

Grader, minutter og sekunder
Sentrum av Setermoen

Øst (long)

Sentrum av Setermoen

UTM Sone 34
Sentrum av Setermoen

Beskrivelse:
Bardu på lik linje med øvrige «host cities» og kommuner som får besøk av ARN gleder seg
enormt til 14. august. På arrangementsdagen vil det være mange spennende ting som
foregår i sentrum av Setermoen. Vi anbefaler en titt på vår nettside www.arcticracebardu.no
eller vår Facebookside www.facebook.com/arcticraceofnorwaybardu for nærmere
informasjon om underholdning og aktivitet. Det er ca. 25-30 aktører innenfor mat,
underholdning og aktiviteter i «sving» denne dagen. Dette i tillegg til det etablerte
næringslivet i sentrum.
Ta gjerne kontakt med ansvarlig for marked, media og kommunikasjon dersom det er noe
dere lurer på.
Kontaktperson, Lennarth Kvernmo, tlf: 900 36 666, lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no
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